
اتقوا ربكم الذي خلقكم  (( يا أيها الناس؛  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن 

م إلى أموالكم إنه  هالخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالم وال تتبدلوا عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهاهللا كان 

  )) . كان حوبا كبيرا

يا أيها الناس اتقوا )) ((  بسم اهللا الرحمن الرحيمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( 

جرة ، واملكي ما نزل )) هذه السورة هي سورة النساء ، وهي مدنية ؛ واملدين عند اجلمهور ما نزل بعد اهل ربكم

قبل اهلجرة ؛ فاملدين ما نزل بعد اهلجرة ولو يف غري املدينة ، واملكي ما نزل قبل اهلجرة ولو يف غري مكة ؛ وعلى 

هذا فاملدار يف تعيني املكي واملدين إىل الزمن ال إىل املكان ؛ وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا ضوابط للمكي واملدين 

واملدين معروفة يف علم أصول التفسري ؛ من ذلك أن الغالب يف اآليات املكية الغالب فيها وذكروا مميزات للمكي 

القصر والقوة ، قوة األسلوب ، وموضوعها يف الغالب التوحيد وما يتعلق به ؛ وأما اآليات املدنية فالغالب عليه 

الس ، وآداب االستئذان ، وغري ذلك السهولة وطول اآليات ؛ وموضوعها يف األمور الفرعية كالبيوع ، وآداب ا

ألن أكثر املخاطبني ا ليسوا مبؤمنني ؛  )) يا أيها الناس ((؛ املكية أن النداء يكون فيها الغالب لعموم الناس 

هذا هو الغالب ؛ ألن املخاطبني فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم ؛ هذه السورة  )) يا أيها الذين آمنوا ((واملدنية بـ

اء ، ومسيت ذا االسم لذكر النساء فيها ، وهي كما تعلمون مبتدئة بأصل خلقة بين آدم من أين سورة النس

خلقوا ، مث ذكر األرحام وما يتصل ا من املواريث وغري هذا ، مث ذكر ما يتعلق بالنكاح ؛ ألن النكاح صلة بني 

الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وهو الناس كما أن القرابة صلة بني الناس ، كما قال اهللا تعاىل: (( 

)) ؛ مث ما يتعلق مبخاطبة اليهود واملنافقني وما يتعلق كذلك ألحوال النزاع بني الزوجني   وصهرا وكان ربك قديرا

، وآل عمران ، والنساء ؛  بعد الفاحتة ، البقرةكما سيمر بنا إن شاء اهللا تعاىل ؛ وهذه السورة هي السورة الثالثة 

 صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ البقرة مث النساء مث آل عمران ؛ وقد ورد يف

وهذا يف أول األمر ، مث بعد ذلك يف الرتتيب األخري صارت البقرة مث آل عمران مث النساء ؛ واستقر على ذلك 

بسم اهللا الرحمن وجل: ((  عز يقول اهللا املصحف الذي مجعه أبو بكر رضي اهللا عنه مث عثمان ابن عفان .

)) والبسملة آية مستقلة يؤتى ا يف أوائل السورة إال سورة واحدة وهي براءة فإنه مل تنزل هلا بسملة ، ولو  الرحيم

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نزل ا بسملة لكانت حمفوظة موضوعة يف مكاا ؛ ألن اهللا تعاىل يقول: (( 

بة رضي اهللا عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة األنفال فوضعوا فاصال )) ولكن الصحا لحافظون

بينهما من أجل اإلشكال فقط ؛ أما أن هناك شكا يف نزول البسملة أو ال فال شك يف هذا ؛ ألن البسملة لو 



وال من نزلت حلفظت كما حتفظ آيات القرآن األخرى ؛ والصحيح أن البسملة ليست من السورة اليت قبلها 

السورة اليت بعدها وال حتسب من آياا ال يف الفاحتة وال يف غريها خالف لبعض أهل العلم الذين قالوا إا آية 

من فاحتة ال من غريها ؛ وعلى هذا جرت طباعة املصاحف ، فإن طباعة املصاحف جعلوا البسملة آية من الفاحتة 

ما ثبت يف الصحيح من حديث  ست من الفاحتة ، ودليل ذلكدون غريها ، والصحيح أنه ال فرق وأن البسملة لي

قال اهللا تعالى: قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين فإذا أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ( 

) ومل يذكر البسملة ؛ ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت قال: (( الحمد هللا رب العالمين )) قال: حمدني عبدي 

بني اهللا وبني عبده نصفني فإنه ال يستقيم أن تكون البسملة منها ؛ ألننا إذا أعددنا اآليات وجدناها كما الفاحتة 

)) آية ، هذه ثالثة  مالك يوم الدين)) آية ، ((  الرحمن الرحيم)) آية ، ((  الحمد هللا رب العالمينيلي: (( 

الوسط ، وهي اليت بني اهللا وبني العبد نصفني ؛ ((  )) آية ، هذه هي الرابعة وهي إياك نعبد وإياك نستعين؛ (( 

غير المغضوب عليهم وال )) آية ، ((  صراط الذين أنعمت عليهم)) أية ، (( إهدنا الصراط المستقيم 

)) آية ؛ فتكون اآليات متناسقة  ، ويكون حق اخلالق عزوجل ثالث آيات مستقلة وهي األوىل ، وحق  الضالين

قلة وهي اآليات األخرية ، والسابعة بينهما ، شقها األول تبع حلق اهللا وشقها الثاين تبع العبد ثالث آيات مست

وقد مر علينا إعراا ؛ ففي أي شيء تعلق اجلار وارور  حلق العبد ؛ وذا يعرف أن البسملة ليست من الفاحتة .

ما مسى عليه ؛ إذا هي البسملة  ؟ فيه ما هو أحسن ؛ حسب السياق أيش السياق ؟ يعين حسب ما ابتدأ به أو

جار وجمرور متعلق مبحذوف وهذا احملذوف فعل مؤخر يقدر حبسب املسمى عليه ، فإذا كنت أريد أن أقرأ 

فالتقدير: بسم اهللا أقرأ ؛ أريد أن أذبح: بسم اهللا أذبح ؛ أريد أن أتوضأ: بسم اهللا أتوضأ ، وهلم جرا ؛ وإمنا اختري 

منا بالبداءة بسم اهللا من وجه ؛ وإلفادة احلصر من وجه آخر ؛ ألن تقدمي ما حقه أن يكون الفعل متأخرا تي

التأخري يفيد احلصر ، فكأنك تقول: ال أقرأ إال بسم اهللا ؛ وإمنا اختري أن يكون فعال ال امسا ـ أي ال نقدر: باسم 

؛ ولذلك ال جتد امسا عامال إال بشروط اهللا قراءيت أو بسم اهللا ابتدائي ـ ألن األصل يف العمل األفعال دون األمساء 

من لم خبالف األفعال ؛ وإمنا قدر مناسبا ملا يسمى عليه ألنه أنسب وألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: ( 

 ) قال: فليذبح باسم اهللا ؛ فقدر فعال خاصا وهو الذبح ؛ أما اللفظ اجلاللة فهو علم يذبح فليذبح باسم اهللا

)) فهو علم خاص باهللا أيضا ال يسمى الرحمن ل وحده ال يسمى به غريه باإلمجاع ؛ وأما (( خاص باهللا عزوج

)) فهو علم على اهللا عزوجل اسم من أمساء اهللا علم عليه لكن يوصف به غريه كما قال  الرحيم به غريه ؛ وأما ((

يز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز تعاىل يف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( 

)) بأنه ذو الرحمن  )) ؟ يفسرون (( الرحمن الرحيممباذا يفسر أهل السنة ((  )) .بالمؤمنين رءوف رحيم 



الرمحة ، ذو الرمحة وهي صفة الزمة تتعلق بذات اهللا عزوجل ؛ ومن آثارها اإلنعام واإلحسان ؛ ويفسرها أهل 

حملسن املنعم ؛ أو بإرادة اإلحسان أو اإلنعام أي املريد لإلحسان أو املريد التعطيل باإلحسان فيقولون: الرمحن ا

الرحمن فإن قال قائل: هل ((  )) . الرحيملإلنعام ؛ ألم ال يصفون اهللا بصفة الرمحة ؛ وكذلك يقال يف (( 

ا مجيعا فالرمحن )) مرتادفان ؟ فاجلواب: إن ذكرا أحدمها منفردا عن اآلخر فهو متضمن له ، وإن ذكر  والرحيم

باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل ؛ ألن الرمحن فعالن تدل على الوصف كغضبان ، وسكران ، ونشوان ، 

تدل على الفعل ؛ فيكون الرمحن هذا باعتبار وصف اهللا عزوجل بالرمحة ؛ والرحيم باعتبار وما أشبهها ؛ والرحيم 

 )) . يعذب من يشاء ويرحم من يشاءتعاىل: (( فعله أي باعتبار رمحته ملن رحم ، قال اهللا 

ية مصدرة بياء ، واملنادى " أي " وهو مبين على )) اجلملة هذه مجلة ندائ يا أيها الناس اتقوا ربكمقال: ((  

)) نعت ألي أو عطف بيان ، فهي مبنية على الضم يف حمل الناس  الضم يف حمل النصب و هاء للتنبيه ، و((

)) وجه اهللا اخلطاب للناس مع أن السورة مدنية لبيان أن رسالة النيب صلى  الناس اتقوا ربكميا أيها نصب (( 

اهللا عليه وآله وسلم عامة جلميع الناس ؛ والناس قيل: إن أصلها " أناس " وأن مهزها حذفت لكثرة استعماله 

ري " تقول: هذا خري من هذا و " أخ ، و " خري "  وأصلها " أشر "، ختفيفا ، كما حذفت اهلمزة من " شر " 

؛ وهو  أي أخري منه ، هذا شر من هذا أي أشر منه ؛ لكن حذفت اهلمزة منها ختفيفا منها لكثرة االستعمال

مشتق من األنس ؛ ألن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع حيتاجون إىل أن يأنس بعضهم ببعض ؛ وهلذا ال 

يا أيها الناس اتقوا ربكم بب خارج عن ما جبل اهللا عليه الناس ؛ (( ، س جتد أحدا حيبب إليه اخللوة إال لسبب

)) التقوى هي من الوقاية وهي أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب اهللا بفعل  الذي خلقكم من نفس واحدة

لثالث : )) هو اخلالق املالك املدبر ؛ فهو متضمن هلذه املعاين ا ربكم أوامره واجتناب نواهيه ؛ والرب يف قوله: ((

خالق أي موجد من العدم ؛ والثاين: مالك ال يشركه أحد يف ملكه ؛ والثالث: مدبر لألمور على ما تقتضيه 

)) صفة لرب ؛ ولكنها صفة كاشفة ومعىن قولنا:   الذي)) ((  الذي خلقكم من نفس واحدة((  حكمته .

" عن كوا مقيدة ؛  كاشفةبكلمة "  ، موضحة هلذه الربوبية أو لبعض معانيها ؛ واحرتزناكاشفة أي موضحة 

ألننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان: رب خلقنا من نفس واحدة ، ورب مل خيلقنا من نفس واحد ، وليس 

األمر كذلك ؛ بل الذي خلقنا من نفس واحدة هو رب واحد فتكون الصفة هنا صفة كاشفة أي موضحة ملعىن 

)) هذه النفس هل (( من نفس واحدة وخلق منها زوجها )) أوجدكم  خلقكمالربوبية أو لبعض معناها ؛ (( 

يراد ا نفس بعينها أو املراد بالنفس اجلنس ؟ الظاهر األول ، أن املراد بالنفس نفس بعينها وهو آدم عليه الصالة 

يه ؛ ألنه خلق والسالم الذي هو أبو البشر خلقه اهللا تعاىل من طني بيده الكرمية وعلمه أمساء كل شيء حيتاج إل



علم آدم من غري أن يكون هناك يتعلم منه اللغة فعلمه اهللا تعاىل اللغات اليت حيتاج إليها ؛ فيكون معىن قوله: (( 

)) أي خلق من هذه النفس زوجها ؛ وقد  خلق منها زوجها)) يعين مما حيتاج إليه ؛ وقوله: ((  األسماء كلها

(( ـ واهللا أعلم ـ لكن ثبت يف السنة أن املرأة خلقت من ضلع ؛ جاء يف اآلثار أا خلقت من ضلعها األمين 

ومل يقل: زوجتها ؛ ألن اللغة الفصحة أن الزوج يطلق على الرجل واملرأة وأصله ضد الوتر ؛  وخلق منها زوجها ))

مت إىل زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا ؛ وهلذا يقال: الزوجة شريكة زوجها يف ألن الزوجة إذا انض

وبث منها رجاال  ((  )) يعين ا أو يراد ا حواء . وخلق منها زوجهااحلياة ؛ ألن بعضهما انضم إىل بعض (( 

))  رجاال كثيرا ونساء)) أي من النفس وزوجها ((  منهما )) مبعىن نشر وأخرج (( بث)) ((  كثيرا ونساء

وهذان القسمان ال خيرج عنهما بنو آدم وما جاء يف اخلنثى فإن اخلنثى فإما ذكر أو أنثى أو مركب منهما ؛ لكنه 

)) ومل يقل: نساء كثريات ؛ ألن الكثرة يف الرجال رجاال كثيرا ونساء ال خيرج عن الذكورة أو األنوثة ؛ وقوله: (( 

وإن كان الواقع أن النساء من بين آدم أكثر من الرجال كما استنبط ذلك شيخ  عز خبالف الكثرة يف اإلناث

إنكن أكثر أهل النار وأن أهل النار من بني آدم اإلسالم رمحه اهللا من قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

تسعون لزم من هذا ) فإذا كن أكثر أهل النار وأهل النار من بين آدم تسعمائة تسعة و  تسعمائة وتسعة وتسعون

أن يكن أكثر من الرجال ، وهذا هو الواقع ؛ لكن الكثرة يف الرجال وهذا فخر ويفتخر الناس به خبالف النساء 

))   واتقوا اهللا الذي تساءلون به((  )) . وبث منهما رجاال كثيرا ونساء((  فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء

ية ؛ ألن اإلنسان إذا وفق لتقوى اهللا صلحت أموره الدينية والدنيوية ؛ كرر األمر بتقواه عزوجل ملا هلا من أمه

)) كما يف املصحف  تساءلون)) قراءتان ؛ األوىل: (( تساءلون )) يف ((  الذي تساءلون به واألرحاموقوله: (( 

)): تتساءلون ، تتساءلون به واألرحام ؛ أي يسأل بعضكم بعضها  تساءلون)) وأصل ((  تساءلون(( ؛ والثانية: 

به للحماية فيقول: أسألك باهللا أن توقذين ، أسألك باهللا أن ال تؤذيين ، أسألك باهللا كذا وكذا مما يسأل ؛ فاهللا 

كانت بالفتح فهي   )) فيها قراءتان: باجلر ، وبالفتح ؛ فإذا واألرحامتعاىل هو الذي يتساءل به الناس ؛ وقوله: (( 

معطوفة على قوله: (( اهللا )) يعين واتقوا األرحام ال تضيعوها ، ال تفرطوا يف حقها ؛ واألرحام مجع رحم وهم 

)) فهي معطوفة على واألرحام القرابة ؛ فيكون يف اآلية أمر بصلة األرحام والقيام حبقها ؛ وأما على قراءة اجلر (( 

به وباألرحام ؛ كيف التساؤل باألرحام ؟ التساؤل باألرحام أنه مما جرت به الضمري يف " به " أي: تساءلون 

العادة عند العرب أنه يقول: أسألك باهللا وبالرحم ، أو يقول: أسألك بالرحم اليت بيين وبينك ؛ وهم لعصبيتهم 

: واتقوا اهللا الذي تساءلون به يقدرون الرحم تقديرا بالغا وحيرتموا ويرون محايتها ؛ وهلذا ذكرهم اهللا تعاىل ا فقال

فاجلواب: ال ؛ والقراءتان  )) ؟  واألرحام )) (( واألرحام هل بني القراءتني منافاة ((فإذا قال قائل:  وباألرحام .



يف احلقيقة تسر الكلمة كلمتني ؛ فإما أن تكون القراءة تبيانا إلحدى القراءتني يعين كل قراءة تبيانا لألخرى ؛ 

القراءة الثانية جاءت مبعىن جديد ؛ وهنا القراءتان إحدامها مبينة لألخرى أو كل واحدة جاءت  وإما أن تكون

مبعىن جديد ؟ كل واحدة جاءت مبعىن جديد ؛ فقراءة النصب فيها األمر باتقاء األرحام أي اتقاء التفريط يف 

إن ((  ساءلوا ا إال لعظم حقها بينهم .حقها ؛ واآلية الثانية فيها التذكري بأن الناس يتساءلون باألرحام ومل يت

)) أي يراقبكم إن اهللا كان عليكم رقيبا )) ملا أمر بتقواه عزوجل مرتني يف اآلية قال: ((  اهللا كان عليكم رقيبا

يف مجيع أحوالكم ؛ هل أنتم اتقيتم اهللا أم مل تتقوه ؟ هل أنتم اتقيتم األرحام وقمتم بواجبها أم مل تتقوها ؟ هذا 

)) وختم اآلية ذه اجلملة يراد ا التهديد من املخالفة ، كما لو  إن اهللا كان عليكم رقيبامعىن قوله: (( هو 

ه بأال خيالف وأنه إن خالف فيجد عقوبته ا رقيب عليك ؛ فهذا يعين أنك ددقلت ألحد أبنائك: افعل كذا فأن

يا هللا على مجيع الناس ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: (( أوال: وجوب تقوى ايستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد ؛  .

ومن فوائدها: بيان أن الناس أوجدوا من العدم ؛  )) هذا وجه اخلطاب جلمع الناس . أيها الناس اتقوا ربكم

)) ؛ وفيها الرد على الفكرة امللحدة أن الناس تتطوروا من القرود إىل  الذي خلقكم من نفس واحدةلقوله: (( 

آدم الذي حنن من نسله ؛  وحنن ال نعرف النفس إال (( من نفس واحدة ))؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: البشرية 

ومن  ولكن من ادعى أن أصل بين آدم قرد ، قلنا له: إقرارك على نفسك مقبول وعلى غريك غري مقبول .

)) و" من " هنا  منها زوجهاوخلق فوائدها: التذكري بنعمة اهللا عزوجل مبا خلق لنا من األزواج ؛ لقوله: (( 

للتبعيض ، وجيوز أن تكون للبيانية أي من جنسها ؛ وهذا من نعمة كبرية ؛ لو كانت أزواجنا من غري جنسنا هل 

ميكن أن نركن إليها ؟ أبدا ، ال يركن اإلنسان إال إىل من كان من جنسه ؛ لو كانت من جنس البقر أو من جنس 

ومن فوائدها: أن أصل هذه البشرية اليت  ال ميكن ؛ بل ينفر منها نفورا شديدا .الغنم هل يركن إليها اإلنسان ؟ 

ال حيصيها إال اهللا أصلها كم ؟ أصلها واحد ، وإن شئت فقل: أصلها اثنان: زوج زوجة خلق منهما هؤالء 

ومن  )) . اءوبث منهما رجاال كثيرا ونسالرجال كثري والنساء ، بشر ال حيصيهم إال اهللا عزوجل ؛ لقوله: (( 

)) فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل  رجاال كثيرافوائدها: أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء ؛ لقوله: (( 

ومن فوائدها: أن  ومن فوائدها: أمهية التقوى ؛ وهلذا كرر اهللا األمر ا مرتني . على أمهيته ، أمهية هذه الكثرة .

)) هذه مقتضى الربوبية  يا أيها الناس اعبدوا ربكمتضى األلوهية ؛ لقوله: (( التقوى واجبة مبقتضى الربوبية ومبق

ومن فوائدها: أن التساؤل باهللا  )) هذه مقتضى األلوهية . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام، وقوله: (( 

غريه باهللا ؟ نقول: )) ولكن هل جيوز لإلنسان أن يسأل  تساءلون بهأمر واقع معروف عند العرب ؛ لقوله: (( 

إن كان املقصود بذلك التذكري فال حرج ؛ وإن كان املقصود بذلك اإللزام ففيه نظر ، إذا قال: أسألك باهللا ، 



يعين أذكرك به حىت تراعي عظمة اهللا وحقه ، هذا ال بأس له ؛ إذا كان القصد اإللزام أنك تلزمه فهذا إحراج ؛ 

يقدمون أسئلتهم يف احملاضرات يقول: " أسألك باهللا إال ما رددت علي  ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين

" أو يقول ملقدم السؤال " أسألك باهللا إال ما قدمته " هذا إحراج ؛ قد يرى ايب أو املقدم من املصلحة أن ال 

يئا حمرما فال كرامه فإذا سأل باهللا هل جتب إجابته ؟ نقول: إن سأل باهللا ش .يقدم هذا السؤال أو أال جياب عليه 

له ، وال جتوز إجابته ، كما لو قال: أسألك باهللا أن تدخل بستان فالن وتأيت لنا منه بربتقال وتفاح ؛ جيوز هذا 

إذا سأل باهللا شيئا يضرين ، قال: أسألك باهللا أن تعطيين نصف مالك ، هل  .أو ال ؟ ال ، ال جيوز وال كرامة 

إذا قال: أسألك باهللا أن تعطيين حقي  الواجب عليك ، هنا  ه ضرر علي .جيب علي أن أجيبه ؟ ال ؛ ألن في

جيب ، جيب من وجهني ؛ أوال أنه حق واجلب ، والثاين أنه سأل باهللا ؛ وقال بعض أهل العلم: إن معىن قول 

على  ) أي من سألكم حقا أوجبه اهللا عليه ، أوجب اهللا من سألكم باهللالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

أي من سألكم بشرع اهللا ، أي من سألكم سؤاال يقتضي الشرع  ( من سألكم باهللا )املسئول ، فكأن معىن قوله: 

إجابته فأجيبوا ؛ وليس املعىن من قال: أسألك باهللا ؛ ألن من قال أسألك باهللا قد يراد ا معىن ال يصح إطالقا 

فيعا إىل هذا املسئول كان هذا حراما ؛ ألنه ال جيوز أن يعين من قال: أسألك باهللا ، وأراد أن جيعل اهللا ش

وجوب ومن فوائدها:  يستشفع باهللا على خلقه فإن مقام اهللا أعظم من أن يكون واسطة بينك وبني اخللق .

)) على قراءة النصب ، وكذلك اإلشارة إىل احرتام األرحام على قراءة اجلر  واألرحام احرتام األرحام ؛ لقوله: ((

ومن فوائدها: التحذير من خمالفة اهللا عزوجل ؛  كما أنكم حترتموا وتسألون ا فعظموها وآتوها حقها .  يعين

)) ومن آمن بأن اهللا رقيب عليه فسوف حيذر من خمالفة  إن اهللا كان عليكم رقيباتؤخذ من أين ؟ من قوله: (( 

هل نقول  لعلماء يأخذون منها إثبات اسم هللا .هل نأخذ من هذه اآلية إثبات اسم الرقيب هللا ؟ ا اهللا عزوجل .

أو ال ؟ ال ؛ ألنه لو أريد ا معىن الزمين لكانت الرقابة قد مضت ؛ ولكنها  إن " كان " هنا يراد ا معناها الزمين

يراد ا حتقيق اتصاف املوصوف بالصفة اليت كانت خربا يف هذه اجلملة ؛ إذا حتقيق أن اهللا رقيب عليه ؛ وكذلك 

حتقيق اتصافه باملغفرة والرمحة (( )) ليس املراد أنه كان فزاد ؛ بل املراد  وكان اهللا غفورا رحيماقول اهللا تعاىل: (( 

  )) . إن اهللا كان عليكم رقيبا

  عن بضع معاين كان يف اآلية الكرمية ؟ السائل :

أقوى من حيث الثبوت واالستمرار ؛ لكن هذا يف مقام التهديد أقوى ألا تفيد التجدد واحلدوث  الشيخ :

  تة .واالستمرار يعين وأنه مهما عملتم يف أي وقت فالرقابة ثاب

  ما حكم سؤال بعض الناس باهللا وهو يقصد االستشفاع باهللا على اخللق ؟ السائل :



ال ال ، أستشفع باهللا عليك حرام ما جيوز ؛ لكن إذا قال: أسألك باهللا ، فبعض الناس يريد ا هذا  الشيخ :

ول: أسألك باهللا ، يعين حبق اهللا املعىن أي يريد ا أن يستشفع باهللا عليك ، فإذا كان هذا مراده حرم ؛ وأحيانا يق

 يعين ألزمك مبا هللا عليك من حق أن تعطيين كذا ؛ هذا قليل ؟ أيهما قليل ؟ إذا كان يريد األول جيب النهي عنه

؛ إذا كان قصده االستشفاع ؛ لكن يف ظين أن الذين يقولون: أسألك باهللا ، يريدون إلزامك حبق اهللا ، يعين إن  

  .فإين أسألك به ؛ أما إذا قصد أنه جيعله شافعا أي واسطة بينك وبينه فهذا حرام  كان اهللا معظما عندك

  ما حكم السؤال بلفظ " أسألك الرحم اليت بيين وبينك " ؟  السائل :

بس إنه ال تقرن باهللا ، يقول: أسألك بالرحم الذي بيين وبينك يعين كأنه يذكره الصلة اليت بينه وبينه  الشيخ :

  حىت ال يعتدي عليه .

  عن حديث قد يستدل به على صحة القول بأن البسملة آية من الفاحتة ؟ السائل :

ها من الفاحتة ؛ لكن كون الرسول مادام احلديث ضعيفا فقد كفينا إياه ؛ من كان عنده صحيح فليجعل الشيخ :

يسر ا أحيانا وجيهر ا أحيانا يدل على أا ليست من الفاحتة ؛ ألا لو كانت من الفاحتة جلهر ا دائما ؛ 

؟ أنا أقول صحيح لكن هل هو جهر ومل يسر ؟ إسراره ا بعض األحيان  لكن احلديث صحيح له طرق كثرية

؛ ألنه لو كانت منها جلهر ا دائما كما جيهر بالفاحتة ، هذه واحدة ؛ شيء  يدل على أا ليست من الفاحتة

( قسمت الصالة بيني وبين عبدي ثاين كون اجلهر ا يدل على أا منها احتمال ، وحديث أيب هريرة: 

  ما فيه احتمال . نصفين ... )

  ما بعد " أيها " كيف يعرب هل هو عطف بيان أو نعت ؟ السائل :

أي نعم اخلالف ، فيه اخلالف ؛ واألرجح يف هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقا فهو نعت ، مثل " يا  :الشيخ 

  أيها النيب " وإن كان جامدا مثل " يا أيها الناس " فهو عطف بيان.

رمبا يؤخذ هذا املعىن ، رمبا يؤخذ ؛ لكن كثريا من العلماء يضعفون حديث اجلهر الرمسي ، ال يأخذون  الشيخ :

  ذا .ه

  عن بعض ما يقوله بعض الناس " باهللا عليك " ما حكمها ؟ السائل :

حيال من السؤال له ، وحيتمل أن يكون من االستشفاع باهللا ؛ وهلذا جيب أن يقال للقائل ماذا تريد من  الشيخ :

معناها أن  قولك " باهللا عليك " ؟ قد يقول " باهللا عليك " يعين أقسم باهللا عليك ؛ فيكون قسما ، هي أقرب

  يكون املعىن: أقسم باهللا عليك ، أو أستشفع باهللا عليك .

وآتوا اليتامى أموالكم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم إلى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ (( 



مثنى  أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا وآتوا النساء 

  )) .صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  )) أوال هذه السورة مكية أو مدنية ؟  يا أيها الناس اتقوا ربكم ...قال اهللا تعاىل: ((  الشيخ :

  مكية ؛  الطالب :

  )) ؛ نعم حيىي ؟  يا أيها الناسبـ((  الشيخ :

  مدنية . الطالب :

  . هذا هو الصحيح ، هذا القول هو الصحيح ما الفرق بني املكي واملدين ؟ الشيخ :

)) هذه  الذي خلقكم)) ((  واحدةيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس قوله تعاىل: ((  الشيخ :

  صفة تسمى صفة ؟ 

  كاشفة ؛  الطالب :

  وما معىن صفة كاشفة ؟  الشيخ :

  توضح شيئا من جانب الربوبية أنه خلقهم . الطالب :

  ما املراد بالنفس الواحدة ؟  الشيخ : 

  إما أن يكون املراد ا اجلنس أو العني ؛  الطالب :

  فاملعىن من جنس ؛ واحد وإن قلنا العني فاملراد ا آدم ، وهذا هو الصحيح .إن قلنا اجلنس  الشيخ :

  ؟ (( بث منهما ))ما معىن  (( وبث منهما رجاال كثيرا ))قوله:  الشيخ :

وجعل لكم )) مل يقل: كثريات فهل هذا من باب االكتفاء ؟ مثل قوله: ((  رجاال كثيرا ونساء((  الشيخ :

  عين والربد ؟ أو أن هذا تنبيه على شيء ؟ )) ي سرابيل تقيكم الحر

  )) فيها قراءتان ؟  تساءلون به واألرحامقوله: ((  الشيخ :

  )) ؛  تساءلون)) و ((  تساءلون نعم (( الطالب :

  )) ؟  تساءلونما أصل ((  الشيخ :

  تتساءلون . الطالب :

  ما معىن التساؤل باهللا ؟ يعين شفاعة باهللا جتعل اهللا شافعا لك إىل هذا الشخص ؟  الشيخ :



  )) ؟ يسأل بعضكم بعضا باهللا ؛ مثل ؟  تساءلون بهما نريد احلكم ما معىن ((  ال ؛ الشيخ :

  أسألك باهللا كذا وكذا ، أو أنشدك باهللا ، أو ما أشبه ذلك . الطالب :

 )) بني األمر بالتقوى وبني كوم يتساءلون به ؟  واتقوا اهللا الذي تساءلون به((  ما العالقة بني قوله: الشيخ :


